
รายงานการประชุม 
คณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ในวันจันทร์  ที่  ๔  เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
…………………………………………………… 

 
ผู้เข้าประชุม 

๑)  นายจิรศักดิ์     ปัญญาคม   รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน      ประธานคณะท างาน 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     

๒)  นางปุญญาภา    พรมโลก หัวหน้าส านักปลัดอบต.    คณะท างาน 
๓)  นายสมเกียรติ    รัศมี  ผู้อ านวยการกองช่าง       คณะท างาน 
๔)  นางสาวจิราพร   พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง    คณะท างาน 
๕)  นางรัชนีกรณ์     แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   คณะท างาน 
๖)  นางรวิสรา      รศัมี  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   คณะท างาน 
๗)  นางจิริดาพรรณ  บุญเกษม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป      คณะท างาน 
๘)  นางวิจิตรา      อุดร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ        คณะท างาน/เลขาฯ 
๙)  นางสาวมนฤดี    ใจอยู่ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ รก. 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน        คณะท างาน/เลขาฯ 
๑๐)  นายอนุสรณ์    กานกายันต์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขาฯ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้า
ร่วมการประเมินฯ ได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ด าเนินงานใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วไปประเทศและเพ่ือขับเคลื่อนให้
หน่วยงานภาครัฐมีผลการด าเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็กการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๖๒/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบกรอบแนวทางและรายละเอียด
การประเมินคุณธรรมและรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความ



โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศปฏิทิน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม
ประเมินฯ ใช้ประกอบการวางแผนและด าเนินการการประเมินตามข้ันตอน
และช่วงเวลาที่ก าหนด รายละเอียดปรากฏตามประกาศส านักงาน ป.ป.ช. 
เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ได้
ส าเนาให้ทุกท่านแล้ว 

  ทั้งนี้ การการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ก าหนดวิธีการ
ประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบ ITAS 
(https://itas.nacc.go.th) ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่ เกี่ยวข้อง
สามารถด าเนินการประเมินผ่านระบบ ITAS ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ปฏิทินการประเมินฯ ได้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) 

  เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมในวันนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- ไม่มี  เนื่องจากเปน็การประชุมครั้งแรก 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

เลขานุการ  ๓.๑  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหมาก เขียบ เรื่อง 
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ ได้จ าประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ เนื่องจากได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ
ของการทุจริตที่มีผลเสียต่อประเทศชาติและประชาชน และให้ความส าคัญ
ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะมุ่งมุ่นบริหาร



งานอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่สังคม โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ด้านการเปิดเผย โปร่งใส มีส่วนร่วม และตรวจสอบได้  มีการเปิดเผย
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานได้ รวมถึงรับฟังข้อ
ร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีกระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสม 

๒) ด้านความรับผิดชอบพร้อมตอบสนอง  มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการ 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติราชการ สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย
และมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม มีการจัดวางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะ 
ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขปัญหา หรือบรรเทาผลกระทบใดๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

๓) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ปราศจากการทุจริต  มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด  คุ้มค้า  และบังเกิดประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอน ระยะเวลา 
และภาระค่าใช้จ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์  มี
เป้าหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยง และมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ และมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มุ่งน าหน่วยงาน
ให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความยุติธรรม ปราศจากอคติ การปฏิบัติ
ราชการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ มีการสืบ
ทอดวัฒนธรรมสุจริตในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่ยอมรับ
การทุจริตทุกรูปแบบ ไม่กระท าการอ่ืนใดที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและไม่เรียกหรือรับสินบน
หรือประโยชน์อื่นใด 

๔) ด้านการเชิดชูคุณธรรมน าความรู้ มุ่งปลูกฝังค่านิยม  สร้างความรับรู้  
ทัศนคติ  ให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมืออาชีพ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติราชการ และการด าเนินชีวิต หน่วยงานมี
มาตรฐาน และความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน โดยไม่
เลือกปฏิบัติและมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การมอบหมายงาน 
การบริหาร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติราชการ และการบริหาร
งบประมาณตามภารกิจอย่างคุ้มค่า ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 



มติที่ประชุม   รับทราบ 

เลขานุการ  ๓.๒  ยกเลิกค าสั่ง  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ที่  
๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหมากเขียบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงส่วนราชการใหม ่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

เลขานุการ    ๓.๓  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบที่  ๑๖๔/๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ เกิดความเรียบร้อย และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด จึงแต่งตั้งคณะท างานประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอยกเลิกค าสั่งที่ ๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และให้ใช้ค าสั่งที่ ๑๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๕ แทน ประกอบด้วยบุคคลและต าแหน่งดังต่อไปนี้   
๑)  นายจิรศักดิ์     ปัญญาคม   รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        ประธานคณะท างาน 
๒)  นางปุญญาภา    พรมโลก หัวหน้าส านักปลัดอบต. คณะท างาน 
๓)  นายสมเกียรติ    รัศมี  ผู้อ านวยการกองช่าง    คณะท างาน 
๔)  นางสาวจิราพร   พูลอ่อน ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
๕)  นางรัชนีกรณ์     แสนพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  คณะท างาน 
๖)  นางรวิสรา      รศัมี  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  คณะท างาน 
๗)  นางจิริดาพรรณ  บุญเกษม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป          คณะท างาน 
๘)  นางวิจิตรา อุดร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ          คณะท างาน/เลขาฯ 
๙)  นางสาวมนฤดี    ใจอยู่ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  

         รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน       คณะท างาน/เลขาฯ 
๑๐)  นายอนุสรณ์  กานกายันต์    จพง.ธุรการช านาญงาน คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้าที ่ 
๑) ด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและรายละเอียดการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของส านักงาน ป.ป.ช.และให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคลากรในสังกัด 
 



๒) มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ 
๓) คัดกรองรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ก่อน

น าเข้าข้อมูลในระบบ ITAS 
๔) ทบทวนการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สอดคล้องและ

เป็นไปตามกรอบการประเมิน 
๕) ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และรายละเอียดการเข้าระบบ ITAS ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๖) ก าหนดมาตรการหรือด าเนินการด้านอ่ืนๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ จนเสร็จสิ้นการ
ด าเนินงาน แล้วรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมาก
เขียบ ทราบ 
โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ล าดับที่  ๗ – ๙  ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ 

(admin)  เพ่ือน าเข้าข้อมูลในระบบ ITAS พร้อมประสานการด าเนินการใน
ส่วนต่างๆ เพ่ือน าเข้าข้อมูลให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการประเมินของ
ส านักงาน ป.ป.ช. และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ มี
อ านาจตรวจสอบและอนุมัติการน าเข้าข้อมูลในระบบ ITAS หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคใดๆ ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
ทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลขานุการ  ๓.๔  สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหมำกเขียบ 

ตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ประกอบด้วย กำรประเมิน ๓ ส่วน ได้แก่   

๑. แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity 
and Transparency Assessment : EBIT)  

๒. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal 
Integrity and Transparency : IT)  

๓. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT) นั้น 

 



องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ ได้รับแจ้งจำกจังหวัดศรีสะเกษ  
ว่ำ ส ำนักงำน ป.ป.ช.ได้มีประกำศ เรื่อง  ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ  ได้คะแนน จ านวน  75.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน  โดยมีผลการประเมินระดับ  B  หมายถึง หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA เป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีบางประเด็นที่จ าเป็นวางแผนพัฒนา และปรับปรุงประมาณราว
ร้อยละ 15 - 25 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด  ทั้งนี้ หน่วยงานพึง
พิจารณาประเด็นย่อยที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีกำรวำงแผนแก้ไข
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง คำดหมำยได้ว่ำหน่วยงำนจะสำมำรถยกระดับกำร
ด ำเนินงำนตำมหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใสได้อย่ำงมีสัมฤทธิผล  โดยมี
ผลคะแนนสูงสุดรำยตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 100.00 
2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.82 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 99.72 
4 การใช้อ านาจ 99.49 
5 การใช้งบประมาณ 99.39 
6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.35 
7 การปรับปรุงการท างาน 91.58 
8 คุณภาพการด าเนินงาน 91.46 
9 การเปิดเผยข้อมูล 58.63 

10 การป้องกันการทุจริต 31.25 
   

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะ การส่งเสริมกลไกการท างาน
ที่เปิดเผย  จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในมุมมองของสาธารณชน
ได้มากยิ่งข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย 
หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่  
๑) แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปีที่รับการประเมิน  

๒) แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปีที่ ผ่ านมา โดยมีข้อมูล
รายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง  เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง



หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการ
ประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  

๓) แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็น
กิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ  หรือการ
ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง  ตามข้อ  ๐36 / เป็นการ
ด าเนินการในปีที่รับการประเมิน  

๔) แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ 
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่าง  เช่น เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง  และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการด าเนินการในปี
ที่รับการประเมิน  

๕) แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การให้ความส าคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการด าเนินการในปีที่รับการ
ประเมิน  

๖) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การ
ทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ตามข้อ ๐29 ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

๗) แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการ  ต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง 
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่าง  เช่น รายละเอียด 
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ 
วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ เป็นต้น  

๘) แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูล
รายละเอียดของการด าเนินการ ยกตัวอย่าง  เช่น ผลการด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา  



๙) แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปีที่รับการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย  การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ  

๑๐)   แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด 
ยกตัวอย่าง  เช่น   งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
เลขานุการ  ๔.๑ มาตรการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
๑) การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบล

หมากเขียบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การ

บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ได้คะแนน จ านวน  75.62 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยมีผลการประเมินระดับ  B ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินระดับ  B หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการ
สอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA เป็นส่วนใหญ่ โดยมี
บางประเด็นที่จ าเป็นวางแผนพัฒนา และปรับปรุงประมาณราวร้อยละ 15 
- 25 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด  ทั้งนี้ หน่วยงานพึงพิจารณา
ประเด็นย่อยที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตาม
หลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล จึงขอให้ส่วนราชการ
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ให้ความส าคัญในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยเฉพาะการ
ประเมินการประเมินในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือการลง
ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน



ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด 
ได้ดังนี ้

 
ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
๑)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ๑๐๐.๐๐ คะแนน จากผลคะแนน IIT พบว่า คะแนนรวม  99.68 

คะแนนอยู่ใน ระดับดีมาก ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้ม
การด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส และมี
มาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน โดย บุคลากรส่วนใหญ่ยัง
เชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจ  

๒)  การแก้ไขปัญหาการทุจริต       ๙๙.๘๒ คะแนน 
๓)  การปฏิบัติหน้าที่                  ๙๙.๗๒ คะแนน 
๔)  การใช้อ านาจ                      ๙๙.๔๙ คะแนน 
๕)  การใช้งบประมาณ                ๙๙.๓๙ คะแนน 
 ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การ ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี สิ่งที่
ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบ มีดังนี ้ 
     ๑) ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่า
เทียมกัน  
    ๒) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  
    ๓)  การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
   ๔)  การจัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้
เป็นความลับ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
๑)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร      ๙๔.๓๕ คะแนน จากผลคะแนน (EIT) พบว่า คะแนนรวม EIT 92.46 

คะแนนอยู่ ใน  ระดับดี  ชี้ ให้ เห็นว่ าประชาชนหรื อ
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานว่ ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการ
เรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์
อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ มีประเด็นที่ต้องปรับปรุง
ในเรื่องการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ควรด าเนินการ คือ 
    ๑) ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน  
     

๒)  การปรับปรุงการท างาน       ๙๑.๕๘ คะแนน 
๓)  คุณภาพการด าเนินงาน        ๙๑.๔๖ คะแนน 



ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 ๒)  การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่

ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย  
๓)  พัฒนาการด าเนินงาน /การให้บริการของหน่วยงาน 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การ
บริการให้มีความโปร่งใส ปรับปรุง วิธีการและขั้นตอน
การท างานให้ดียิ่งขึ้น 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)   จากผลคะแนน (EIT) พบว่า คะแนนรวม OIT 44.94 
คะแนนอยู่ในระดับที่ต่ ามาก  แสดงให้เห็นว่า  หน่วยงาน
ไม่มีการวางระบบเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน  
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นทั้งหมดแสดงถึงความ
พยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้
โดยภาพรวมแล้วหน่วยงานขาดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานในด้านความโปร่งใส โดยมีประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงในเรื่องต่อไปนี้ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
     ข้อมูลพื้นฐาน  
     ๐๑  โครงสร้าง ไม่แสดงโครงสร้างฝ่ายการเมืองที่ประกอบด้วยนายก

และรองนายก 
     ๐๕  ข้อมูลการติดต่อ ไ ม่ แ ส ด ง ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่

ประกอบด้วยที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล 
     ๐๙  Social Network url ที่ตอบไม่เชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน แต่

ผู้ตรวจพบบนเว็บไซต์หลักจึงได้คะแนน 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
     แผนการด าเนินงาน  
     ๐๑๑  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ไม่แสดงรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

     การให้บริการ  
     ๐๑๖  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

ไม่มีผลส ารวจความพึงพอใจในปี งปม.๒๕๖๔ และต้อง
จ าแนกเป็น ๓ ประเด็น คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ, 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ,ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

     ๐๑๗  E-Service ต้องมีช่องทางการให้บริการออนไลน์ เช่น Google 
Form 
 



ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
     ๐๑๘  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ไมมี่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564  

ที่ครอบคลุม 1 ปี  
     ๐๑๙  รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ไม่มีรายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ของไตรมาส
ที่ 2 

     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
     ๐๒๓  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

ไม่ระบุเดือนในการท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน ประจ าปี 2564 

     ๐๒๔  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

ไม่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างครบทุกเดือนตลอดปีงปม.พ.ศ.
๒๕๖๔ และต้องมีองค์ประกอบ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้
จัดซื้อจัดจ้าง, ปัญหา/อุปสรรค,ข้อเสนอแนะ) 

ตวัชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
     ๐๒๗  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ไม่มีหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง ,เกณฑ์การสรรหาและ
คัดเลือก,หลักเกณฑ์พัฒนาบุคคล,หลักเกณฑ์การประเมิน
การปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้าง
ขวัญก าลังใจ 

     ๐๒๘  รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

ไม่มีผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และต้องมี ๔ องค์ประกอบ 
ได้แก่ ผลการด าเนินงานตามนโยบาย, ชื่อโครงการ/
กิจกรรม, ปัญหา/อุปสรรค,ข้อเสนอแนะ) 
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
     ๐๒๙  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ไม่มีคู่มือ/แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ 
และต้องมี ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ วิธีการ/ช่องทางการ
ร้องเรียนฯ, ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ, ส่วนงาน
ที่รับผิดชอบ,ระยะเวลาด าเนินการ) 

     ๐๓๐  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ไม่มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แบบ Online  

     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
     ๐๓๒  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น URL ที่น ามาตอบ ไม่ตรงกับหัวข้อไม่สามารถให้คะแนน

ได้ แต่ผู้ตรวจพบว่า ปรากฏบนเว็บไซต์หลักจึงได้คะแนน 
ปีหน้าควรพิจารณาค าตอบที่สอดคล้องมากขึ้น  เพ่ือ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต้องมีช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นแบบ Online) 



ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
     เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
     ๐๓๕  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ไม่มีการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนายก อปท. ใน

การป้องกันการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อย่าง
น้อย ๑-๒ กิจกรรม 

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการ
ทุจริต 

 

     ๐๓๖  การประเมินความเสี่ ยงการทุจริต
ประจ าป ี

ไม่ มี ผ ลก ารประ เ มิ น คว าม เ สี่ ย งก า รทุ จ ริ ต ฯ  ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และต้องมี ๓ องค์ประกอบ 
ได้แก่ เหตุการณ์ความเสี่ยง, ระดับความเสี่ยง,มาตรการ/
กิจกรรมป้องกันการทุจริตฯ) 

     ๐๓๗  การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ไม่มีผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
     ๐๔๒  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ไม่มีการวิเคราะห์ผลจากประเมินที่มีข้อบกพร่องและมาตรการแก้ไข
จากการประเมินผล ITA ปี 2563 
     ๑)  ต้องแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในปี ๒๕๖๔ 
     ๒)  ต้องมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อย ประกอบด้วย 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
     ๓)  มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
หรือมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การ
ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและ
การรายงานผล 

     ๐ ๔ ๓   ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ไม่มีการวิเคราะห์ผลจากประเมินที่มีข้อบกพร่องและมาตรการแก้ไข
จากการประเมินผล ITA ปี 2563 ใน ๐42 จึงไม่สามารถตรวจสอบ
ความสอดคล้องได้ 

๑) ต้องแสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการ 
ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

๒) ต้องมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ ๐๔๒ ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๓) ต้องเป็นการด าเนินการภายในปีที่มีการประเมิน  
ITA 



ตารางแสดงข้อมูลจากแบบส ารวจการรับรู้ของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้เสียภายใน (IIT) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  

 
ข้อ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่มา

ข้อมูล 
๑ งบประมาณยังไม่ทั่วถึงแก่ประชาชนและหมู่บ้าน EIT 
๒ ยื่นเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรของโครงการ อบต. 

ไปนานแล้ว ยังไม่ได้รับการด าเนินการใดๆเลย 
EIT 

๓ ไฟฟ้าดับบ่อย เนื่องจากสายไฟน้อย EIT 
ที่มา:https://itas.nacc.go.th/report/rpt0205?DepartmentId=607
4&Year=2021&FormTypeId=2&5B5F6099=19952A140C36
89C1082C057F48CB7447 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๒) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ในงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ 

เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัด  และหลักเกณฑ์การ 
ประเมิน ITA  จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดดังนี้ 

มาตรการที่ ๑  การปรับปรุงระบบการท างานและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
วิธีการด าเนินการ 

๑) แต่งตั้งคณะท างาน  
๒) ประชุมคณะท างานและเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง 
๓) ด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด 
๔) รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

    ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด/หน่วยตรวจสอบภายใน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เม.ย.๖๕-ก.ย.๖๕ 

การติดตามผล 
รายงานผลการด าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.makkhiap.go.th 

ภายในวันที่ 30 กันยายน 256๕ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

https://itas.nacc.go.th/report/rpt0205?DepartmentId=6074&Year=2021&FormTypeId=2&5B5F6099=19952A140C3689C1082C057F48CB7447
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0205?DepartmentId=6074&Year=2021&FormTypeId=2&5B5F6099=19952A140C3689C1082C057F48CB7447
https://itas.nacc.go.th/report/rpt0205?DepartmentId=6074&Year=2021&FormTypeId=2&5B5F6099=19952A140C3689C1082C057F48CB7447
http://www.makkhiap.go.th/index.php


มาตรการที่ ๒  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วิธีการด าเนินการ 
จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

    ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด/หน่วยตรวจสอบภายใน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เมษายน ๒๕๖๕ 

การติดตามผล 
ค าสั่งมอบหมายและมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน 

www.makkhiap.go.th และ facebook อบต.หมากเขียบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

มาตรการที่ ๓  ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานาของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

วิธีการด าเนินการ 
๑) แจ้ง admin ปรับปรุงเว็บไซต์และอัพเดทข้อมูลให้สอดคล้อง

กับแนวทางการประเมินฯ เช่น 
- จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตแยกจากช่องทางการ

ร้องเรียนทั่วไป 
- ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารให้ครบถ้วนทั้ง ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รูป

ถ่ายและช่องทางการติดต่อ 
- จัดให้มีการบริการผ่านระบบ e-service 
๒) แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการน าส่งข้อมูลให้ 

admin เพ่ือลงข้อมูลในระบบฯ 

    ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด/หน่วยตรวจสอบภายใน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

การติดตามผล 
รายงานผลการด าเนินการผ่านเว็บไซต์ www.makkhiap.go.th 

ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 256๕ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

http://www.makkhiap.go.th/index.php
http://www.makkhiap.go.th/index.php


มาตรการที่ ๔  การสร้างฐานความคิด การการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว
และประโยชน์ส่วนร่วม 

วิธีการด าเนินการ 
๑) เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์

ส่วนรวมในรูปแบบของการประชุม/จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
๒) จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

    ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด/หน่วยตรวจสอบภายใน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เม.ย.-พ.ค.๖๕ 

การติดตามผล 
รายงานผลการด าเนินการในประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธาน  มีท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอให้ทุกท่าน 
ได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนในต าบลหมากเขียบ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคให้รายงาน
กระผมเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและรายงานผู้บริหารทราบต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 

   
     (ลงชื่อ)          มนฤดี     ใจอยู่      ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นางสาวมนฤดี     ใจอยู่) 
         คณะท างาน/เลขานุการ 
 
 
     (ลงชื่อ)       จิรศักดิ์    ปัญญาคม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายจิรศักดิ์    ปัญญาคม) 
            ประธานคณะท างาน 
 


